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COMITE ESTATUTARIO
ATO EXECUTIVO 289/2017

ASSUNTO:

COMITE

ESTATUTARIO

DA

COMPANHIA

MUNICIPAL

DE

TRANSITO

E

URBANIZA<;AO CMTU-LD. ANALISE DE CONFORMIDADE DE INDICA<;AO DOS MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRA<;AO E CONSELHO FISCAL

As

EXIGENCIAS DA LEI FEDERAL W

13.303/2016.

RELATORIO

Tendo em vista a designa~ao do Comite Estatutario da CMTU-LD pelo Ato Executivo nQ
289/2017, sob a coordenadoria de MARINA PINTO GIORGI (MF 519), e composto pelos
membros ELiZANGELA DE LIMA (MF 35), FABIO TOME SOARES (MF 370), JOSUE RIBEIRO
DE JESUS (MF 575) e WILSON SANTOS DE JESUS (MF 240), com competencia definida pelo
Art. 10 da Lei Federal nQ 13.303/16, expressamente para verificar a conformidade do
processo de

indica~ao

e

avalia~ao

de membros para

Conselho Fiscal, com competencia para auxiliar
desses membros e, tambem, com

0

0

0

Conselho de

Administra~ao

e para

0

acionista controlador na indica~ao

encargo de dar

0

suporte metodologico e

procedimental ao Conselho de Administra~ao para aprecia~ao da conformidade da
indica~ao

dos membros da Diretoria Executiva desta Companhia, nos mol des do inciso IV

do Art. 18 da Lei Federal nQ 13.303/16, apresenta-se

0

seguinte relatorio dos trabalhos

confiados ao presente Comite:
1. Foram realizadas reuni6es para analise da legisla~ao aplicavel ao caso, em especial a Lei

Federal nQ 13.303/16 e Decreto Municipal nQ 07/2017, debatendo-se quanto aos conceitos
e defini~6es, alem da aprecia~ao da Recomenda~ao exarada pelo Ministerio Publico do
Parana, no Procedimento Preparatorio MPPR nQ 0078.17.004055-0, encaminhada pelo
Oficio 256/2017 de 09 de outubro de 2017, da 4~ Promotoria de Justi~a de Prote~ao ao
Patrimonio Publico da Comarca de Londrina, para as adequa~5es que se fa~am necessarias
para regu larizar as indica~5es e nomea~5es de cargos nos ditames legais. Frise-se que

t
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conteudo que fora encaminhado ao Comite Estatutario corresponde tao somente ao
mencionado oficio, desacompanhado dos anexos referidos.
2. Foi definida metodologia de trabalho, elaborando e aprovando Regimento Interne do
Comite Estatutario, bem como elabora<;ao de check list quanto aos requisitos obrigatorios
e vedac;6es para assun<;ao de cargos junto aos Conselhos de Administra<;ao e Fiscal da
CMTU-LD, e ainda, check list quanto aos requisitos obrigatorios e veda<;6es para assun<;ao
de cargos das Diretorias Executivas a fim de dar suporte metodologico ao Conselho de
Administra<;ao na aprova<;ao da indica<;ao daqueles. Ressalte-se que referidos formularios
comp6em

0

Regimento Interne na forma de anexos, que acompanha

0

presente Relatorio .

3. Feita a analise conjunta do Art. 91 e paragrafos da Lei Federal nQ 13.303/2016, que trata
das Disposi<;6es Finais e Transitorias, e expressamente contempla

0

prazo de 24 (vinte e

quatro) meses para que as sociedades de economia mista constitufdas anteriormente
vigencia da Lei promova as adapta<;5es necessarias
Lei, entendeu-se que

0

a adequa<;ao ao disposto na

prazo que a CMTU-LD disp6e para promover as adequa<;5es

(vinte e quatro) meses, a contar da vigencia da Lei em 30 de junho

d~

a

referida

e de 24

2016.

4. 0 Regimenlo Interne do Comite Estatutario e todas as atas de reuniao do Comite foram
gradativamente disponibilizadas no website da CMTU-LD, acessfveis diretamente pelo link
http://cmtu.londrina .pr.gov. br/in dex.php/informacoes-gera is/com ite-estat ut ario.ht ml;
5. 0 Comite Estatutario solicitou aos atuais membros do Conselho de Administra<;ao e
Conselho

Fiscal

que

apresentassem

0

formulario

preenchido

e

a

documenta<;ao

correspondente e, apos diversos contatos, concessao de prazos adicionais, e complementa<;ao
documental, inclusive com diligencias do proprio Comite Estatutario na busca de informac;6es
"--...-.

essenciais, procedendo-se

a analise

e avalia<;ao dos referidos membros,

0

(omite verificou

que:
5.1 Em rela<;ao aos membros do Conselho de Administra<;ao - que deve ser formado por 7
(sete) membros titulares e 7 (sete) membros suplentes conforme regras estatutarias:
a) CLAUDIONE BRUSCHI DE MENEZES, entao SUPLENTE, apresentou pedido de
RENUNCIA ao cargo, conforme ata de 06/12/2017, sendo submetido

a ciencia do Comite

Estatutario e encaminhado ao Presidente do Conselho de Administra<;ao, a quem
compete analise e providencias a respeito da referida renuncia, ao que se recomenda,
acaso ainda nao providenciada pelo Conselho de Administrac;ao, a respectiva
SUBSTITUI<;AO;
b) ALDO ROBERTO CAMARGO, membro SUPLENTE, apresentou documentos e

~

informac;6es suficientes pelo Processo Administrativo nQ 201868, sendo verificada a /'

t}

~ ~
~.
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CONFORMIDADE da indicac;:ao deste por unanimidade de votos, conforme ata de

12/12/2017;
c) DORIVAL VITORELLI, entao TITULAR, apresentou documentos e informac;:5es
insuficientes, pelo Processo Admin istrativo nQ 202082, sendo que ao item 15 do
formul<3rio restou evidente a sua ausencia de experiencia profissional m inima, nao
atendendo aos requisitos legais pa ra 0 cargo, razao pela qual os demais documentos
e informac;:5es restaram prejudicados e, submetido ao crivo do Comite Estatutario,
em data de 12/12/2017, verificou-se a DESCONFORMIDADE de sua indicac;:ao como
membro do Conselho de Adm inistrac;:ao por unanimidade de votos, ao que se
recomenda sua SUBSTITUI<,;:AO;
d) ELiEL JOAQUIM DOS SANTOS, entao TITULAR, apresentou documentos e informac;:5es
insuficientes, pelo Processo Adm inistrativo nQ 202318, sendo evidente a ausencia de
escolaridade e insuficiencia do perfodo de experiencia profissional minima exigida,
nao atendendo aos requisitos legais para 0 cargo, razao pela qual os demais
documentos e informac;:5es restaram prejudicados e, submeti90 ao crivo do Comite
Estatutario, em data de 11/01/2018, verificou-se a DESCONFORMIDADE de sua
indicac;:ao como membro do Conselho de Administrac;:ao por unanimidade de votos,
ao que se recomenda sua SUBSTITUI<,;:AO;
e) JOSE CARLOS WLADECK, entao TITULAR, apresentou documentos e informac;:5es
insuficientes, pe lo Processo Adm inistrativo nQ 202300, sendo evidente a insuficiencia
do perfodo de experiencia profissional que somou tao somente 2 (dois) anos e 11
(onze) meses, nao atendendo aos requisitos legais para 0 cargo, razao pela qual os
demais documentos e informac;:5es resta ram prejudicados e, submetido ao crivo do
Comite Estatutario, em data de 11/01/2018, verificou-se a DESCONFORMIDADE de
sua indicac;:ao como membro do Conselho de Administrac;:ao por unanimidade de
votos, ao que se recomenda sua SUBSTITUI<,;:AO.
f) SIDNEI DIONISIO DE OLIVEIRA, membro TITULAR, apresentou documentos e
informac;:5es suficientes, pe lo Processo Adm inistrativo nQ 203221, sendo verificada a
CONFORMIDADE da indicac;:ao deste por unanimidade de votos, conforme ata de

22/01/2018;
g) GERSON GUARIENTE JUNIOR, membro TITULAR, apresentou documentos e
informac;:5es

pelo

Processo

Administrativo

nQ

203246,

sendo

verificada

a

CONFORMIDADE com RESSALVA da indicac;:ao deste por unanimidade de votos,
conforme ata de 22/01/2018, vez que pende de confirmac;:ao a desincompatibi lizac;:ao

entre os cargos no Conselho de Administra,ao e de Vice-Presidente no sindicato

'b
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SINDUSCON. Frise-se que 0 Comite Estatutario diligenciou expedindo offcio ao sindicato
para confirma~ao da desincompatibiliza~ao indicada pelo interessado;
h) LEONILDA APARECIDA PIRAS GOULART DER BREDOSSIAN, entao TITULAR, apresentou
documentos e informa~6es insuficientes, pelo Processo Adm inistrativo nQ202239 e pelo
Processo Adm inistrativo nQ203753, inclusive com a

complementa~ao

de

informa~6es

pelo Offcio 023/2018- DE CISMEPAR, em que elenca as atribui~6es do cargo de ouvidoria
exercido pela interessada,

0

Comite Estatutario, discutindo aquelas

atribui~6es

em

confronto com os requisitos legais ao se exigir experiencia profissional em cargo de
dire~ao

ou chefia superior, considerados os dois nfveis hierarquicos nao estatutarios

mais altos em empresa de porte ou objeto semelhante ao da CMTU-LD, entendeu nao
serem suficientes as atividades descritas pelo CISMEPAR, vez que nao se enquadra em
cargo de dire~ao ou chefia superior. Submetido ao crivo do Comite Estatutario, em data
de 01/02/2018, verificou-se a DESCONFORMIDADE de sua indica~ao como membro
do Conselho de Administra~ao por unanimidade de votos, ao que se recomenda sua
SUBSTITUI<::AO;
~

i) OSCAR ALBERTO BORDIN, SUPLENTE, mesmo ap6s os diversos contatos por email,
telefone e pelo Offcio nQ 04/2018 de 6 de fevereiro de 2018, este quedou-se inerte, ao
que se infere seu desinteresse pelo cargo, razao pela qual se recomenda sua
SUBSTITUI<::Ao.

j) ANA BARBARA DE TOLEDO LOUREN<::O, SUPLENTE, apresentou documentos e
informa~6es

pelo Processo Administrativo nQ 204415, e tendo side verificada a

necessidade de

complementa~ao

de documentos, Ihe foi concedido prazo adicional ate

09/03/2018;
k) MARCOS FERREIRA, SUPLENTE, apresentou documentos e

informa~6es

Administrativo nQ 204624, e tendo side verificada a necessidade de

pelo Processo

complementa~ao

de

documentos, Ihe foi concedido prazo adicional ate 09/03/2018;
I) AFRANIO EDUARDO ROSSI BRANDAO, SUPLENTE, este apresentou documentos de
forma

oficiosa,

informalmente,

solicitando

novo

prazo

para

apresenta~ao

da

integralidade dos documentos e formularios, tendo side concedido prazo adicional ate
09/03/2018;
m) CLAUDIO SERGIO TEDESCHI, TITULAR, apresentou documentos e informa~6es pelo
Processo Administrativo nQ 202083, e tendo side verificada a necessidade de
complementa~ao de documentos, Ihe foi concedido prazo adicional ate 09/03/2018;

n) JAIR GRAVENA, SUPLENTE, este apresentou documentos e informa~6es para 0 cargo
de membro do Conselho Fiscal, quedando-se silente quanto ao cargo de membro do
Conselho de Administra~ao, tendo deliberado 0 Comite Estatutario pela expedi~ao de
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offcio ao membro para que se manifeste expressamente quanto a suplencia neste cargo,
em especial pela necessidade de preenchimento do formulario espedfico do cargo.
5.2 Em relac;:ao aos membros do Conselho Fiscal- que deve ser formado por 3 (tres) membros
titulares e 3 (tres) membros suplentes conforme regras estatutarias:
a) EDSON MONACO, entao SUPlENTE, apresentou documentos e informac;:6es
suficientes,

pelo

Processo

Administrativo

nQ

202853,

sendo

verificada

a

CONFORMIDADE da indicac;:ao deste por unanimidade de votos, conforme ata de
11/01/2018;
b) ARNOlDO BULLE, TITULAR, apresentou documentos e informac;:6es suficientes, pelo
Processo Administrativo nQ 202152, sendo verificada a CONFORMIDADE da indicac;:ao
deste por unanimidade de votos, conforme ata de 22/01/2018;
c) MILTON COUTINHO DE MACEDO GALVAO, entao TITULAR, apresentou documentos
e informac;:6es, inclusive com a complementac;:ao de informac;:6es e documentos,
constantes dos Processos Administrativos nQ 202247, 202490
que

0

~

203925, e verificou-se

interessado apresentou certidao eleitoral em que aponta ter participado como

delegado do 6rgao provisorio municipal do Partido Popular Socialista - PPS, com
vigencia expirada em 19 de setembro de 2017 . Assim, tendo em vista

0

Art. 26 da lei

Federal nQ 13.303/2016, que elenca os requisitos para a cargo de membro do Conselho
Fiscal e indica aplicarem-se as demais regras atinentes e, somada as exigencias do Art.
17, verifica-se que a interessado nao preenche as requisitos necessarios em afronta ao
inciso II do §2 Qdo Art. 17 da referida lei, que veda a participac;:ao de pessoa que tenha
atuado, nos ultimos 36 (trina e seis) meses, como participante de estrutura decis6ria de
partido politico ou em trabalho vinculado a organizac;:ao, estruturac;:ao e realizac;:ao de
campanha eleitoral. Portanto, submetido ao crivo do Comite Estatutario, em data de
08/02/2018, verificou-se a DESCONFORMIDADE de sua indicac;:ao como membro do
Conselho Fiscal por unanimidade de votos, ao que se recomenda sua SUBSTITUI<;:AO;
d) JAIR GRAVENA, TITULAR, apresentou documentos e informac;:6es suficientes, pelo
Processo Administrativo nQ 204264, sendo verificada a CONFORMIDADE da indicac;:ao
deste por unanimidade de votos, conforme ata de 20/02/2018;
e) JAIME JUNIOR SILVA CARDOSO, SUPLENTE, apenas informou por telefone ao
membra do Comite Estatutario JOSUE RIBEIRO DE JESUS seu desinteresse na
permanencia no Conselho Fiscal, sem que tenha formalmente apresentado renuncia
ao cargo ou outra documento correlato, assim registrado na ata de 06/12/2017 .
Assim, tendo em vista 0 transcurso in a/bis dos prazos concedidos e a inercia do
referido membra quanto a entrega de formulario e documentos para que se possa
verificar a regularidade de seu pracesso de indicac;:ao, em esp cial pelo
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prazo assinalado no Offcio nQ 09/2018 de 06/02/2018, 0

Comite Estatutario

recomenda sua substitui~ao em vista da DESCONFORMIDADE com as exigencias legais
para a assun~ao do cargo.
Feito

0

presente relat6rio, encaminhamos as presentes informa~6es ao acionista

controlador para que, no ambito de sua competencia e conforme disciplinado pelo Art. 10
da Lei Federal nQ 13.303/2016, promova a indica~ao dos membros, com a chancela ou
substitui~ao,

a f im de preservar a independencia do Conselho de Administra~ao no exercfcio

de suas fun~6es, observar a poiftica de indica~ao na escolha dos administradores e membros
do Conselho Fiscal, nos moldes do Art. 14 da Lei em referencia.
Londrina, 28 de fevereiro de 2018.

~

Marina Pinto Giorgi

Eliz~~a

v)~
S, J;
Wilson Santos de Jes

/
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SEI/ PML - 0984281 - SMG: Resposta Pedido de Informayao

https: //sei.londrina.pr.goY.br/sei/controlador.php?acao=documE

Pre.feitura do Municipio de Londrina
Estado do Parana

RESPOSTA AO PEDIDO DE INFORMA~OES - oFielO 256/2017-MP
Referente: Oficio nQ 256/2017-MP
Orgao : Companhia Municipal de Transito e Urbaniza~ao CMTU-LD

Encaminhamos anexo 0 Relat6rio do Comite Estatutario da CMTU-LD, conforme designa~ao pelo
Ato Executivo nQ 289/2017, em 6 (seis) laudas firmadas pelos membros do referido Comite, com a
sintese da verifica~ao de conformidade do processo de indica~ao e avalia~ao dos membros do
Conselho de Administra~ao e Conselho Fiscal da CMTU-LD, conforme exigencias e veda~5es da Lei
Federal nQ 13.303/2016, ao acionista controlador, para as providencias que entender cabiveis
quanto a analise opinativa exarada no referido relat6rio.
Outrossim, contamos com a compreensao pel a delonga na presente resposta, dado as inumeras
tentativas de contato com os membros dos Conselhos e a rriterada necessidade de
complementa~ao documental verificada.

Data: 28 de fevereiro de 2018.

(assinada pelo Titular da Pasta responsavel pelas informa~5es prestadas)
Documento assinado eletronicamente por Marina Pinto Giorgi, Assessor(a), em 28/02/2018,
as 14:33, conforme horario oficial de Brasilia, conforme a Medida Provis6ria nQ 2.200-2 de
_ __ _ _ 24/08/2001 e 0 Decreto Municipal nQ 1.219 de 21/09/2015.

~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://seLlondrina .pr.gov.br

~~~~~. /sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=O,
~~;rn~ informando

Referenda: Processo

1 de ]

nQ

° c6digo ve rifi cador 0984281 e

19.005.054458/2017-13

0

c6digo CRC 40168818.

SEI

nQ

0984281

28/02/20 ] ~

Companhia
Municipal

de Transito
e UrbanizaQao

LonDAina

Oficio. nO 10/2018 - Comite Estatutario

Londrina, PR, 20 de fevereiro de 2018 .

limo Senhor
Rodrigo Zacaria
Presidente do Sinduscon Parana Norte
Avenida Maringa, nO 2400 , Jardim Quebec
Nesta

Considerando que de acordo com

0

Artigo 10, da Lei Federal nO 13.303 , de

30 de junho de 2016 , compete a este Comite Estatutario "verificar a conformidade do
processo de indicagao de membros para 0 Conselho de Administragao e para 0 Conselho
Fiscal" desta companhia .
Tendo em vista c6pia do pedido de licenciamento do cargo que ocupa no
Sinduscon , datado e protocolado em 19/02/2018.
Solicitamos a gentileza de Vossa Senhoria em informar por oficio a partir
de quando

0

Sr. Gerson Guariente Junior esta licenciado do cargo do Sinduscon Parana

Norte (Sindicato da Industria da Construgao Civil no Estado do Parana).
Esta informagao se faz necessaria para que este Comite possa efetuar a
avaliagao da documentagao apresentada para cargo de Conselheiro de Administragao
dessa companhia.
Certo de Vossa especial , agradecemos antecipadamente.
Atenciosamente.

~

Coordenadora
Comite Estatutario - CMTU

Om
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